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BAKGRUNN OG MÅL FOR 
PROSJEKTET



Prosjektet startet som et internt initiativ og resulterte i ekstern 
finansering

Finansering sikret

Forprosjektets analyser ble 

grunnlaget for en søknad om 

midler til Difi. 7.65mNOK er 

innvilget til utvikling av 

portalen.

Forprosjekt

I 2017 gjennomførte OsloMet

et forprosjekt for å definere 

brukerbehovene til de ulike 

aktørene involvert i 

studentpraksis.

Påpekt behov

En intern arbeidsgruppe på 

OsloMet påpekte behovet for 

koordinering av 

praksisstudier, spesielt 

knyttet til praksisavtaler.
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Visjonen er å utvikle en nasjonal samhandlingsplattform mellom utdanning og 
arbeidslivet

Stor grad av tilfeldighet og 

variasjon i studentenes 

opplevelse

Mye manuelt arbeid og lite 

standardiserte prosesser

Relevante og 

oppdaterte 

praksissteder

Mer effektiv 

håndtering av 

praksis 

Bedre samhandling

Bedre faglig utbytte 

for praksissteder

Høyere kvalitet på 

studenter

Utfordringer Ambisjoner

Arbeidslivs-

portalen



DESIGN THINKING-

FREMGANGSMÅTE



For å oppnå ønskede effekter bruker vi design thinking i prosjektet

Design 

thinking begynner

med å fokusere på

menneskene for å 

få innsikt

Man definerer

problemet eller

utfordringen, og får

nye perspektiver

Design thinking 

utforsker og modellerer

idéer til løsninger

Vi lærer mens vi jobber

Så tenker vi sammen

om hvordan vi kan

isolere potensielle

løsninger som vi 

justerer og forbedrer

Vi utforsker

mulighetene, uten å 

forhåndsdømme, for å 

skape rom for åpen

idéutveksling

Vi samarbeider i team med 

sammensatte bakgrunner

for å sikre at vi har

bredden til å løse

kompliserte floker

Så tester vi for å 

se om løsningen har

livets rett



INNSIKT



Vi ønsker å forstå alle brukergrupper for å designe 
drømmescenariet

Vi gjennomfører dybdeintervjuer med 

studenter, veiledere, administrasjon på 

studie- og praksissteder på tvers av 

studieretninger og institusjoner

Vi skaffer oss bedre innsikt om 

smertepunkter, behov og drivere blant 

alle brukergruppene



«Det viktigste er å ha et system som 
er nøytralt»

Studentene er ikke så opptatt av hvordan 

de blir tildelt en praksisplass, så lenge 

fordelingen som skjer er nøytral. Løsninger 

der trynefaktor kan spille inn, opplever de 

som urettferdige. 

STUDENT

FØR PRAKSIS



«Jeg sitter som en blekksprut midt 
inni det»

For studieadministrasjonen preges fasen 

før studentene er ute i praksis av store 

mengder manuelt, tidkrevende arbeid og 

stor belastning på enkeltpersoner.

FØR PRAKSIS

ADMIN STUDIESTED



Begynne å studere Bli arbeidstaker

Er i praksis

Kvalifisere seg

Ønske seg

Få plass

Bli klar

Få midtveisvurdering

Få sluttvurdering

Gi evaluering

Fremtidig Brukerreise til studenten



PRIORITERING



Fordeling
Informasjon og 

forberedelse
Vurdering

Evaluering

og trivsel

Med utgangspunkt i behovene funnet i innsiktsarbeid har vi gruppert 4 
hovedutfordringer vi mener det er hensiktsmessig å prioritere. 
Vi har startet arbeidet med fordeling

• Informasjon i forbindelse med 

forberedelse til praksis

• All data som må registreres og 

deles i hele livssyklusen til 

praksis

• Flere aktører er involvert og 

har ansvar for å oppdatere 

sine data

• All data og kommunikasjon 

som er nødvendig for å tildele 

relevante praksisplasser

• Parametere som er styrende 

for fordeling

• Deling av informasjon etter 

fordeling av plasser

• Vurdering av studenten under 

og etter praksis i forbindelse 

med faglig kompetanse, 

skikkethet og fravær

• Støtte for de parametere 

studenten skal vurderes på

• Støtte for samhandling mellom 

de involverte partene

• Studentens evaluering av 

praksisstedet og veileder

under og etter praksis

• Mulighet for å tydeliggjøre og 

dokumentere kvaliteten på 

praksis

• Melde fra om uønskede 

hendelser
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Smertepunkter for fordeling

Fordeling

• Krevende å kartlegge 

behov for og skaffe 

praksisplasser

• Praksissteder må manuelt

melde inn kapasitet

• Krevende å kartlegge 

behov for og skaffe 

praksisplasser

• Manglende avtale mellom 

institusjon og praksissted

• Dårlig kommunikasjon 

mellom student, institusjon 

og praksissted
• Tidkrevende å matche 

student og praksissted

• Praksis som et utslag av 

tilfeldighetens spill?

• Sensitiv informasjon om 

studenter tilstrekkelig 

sikret?

• Student og praksissted blir 

sent informert om match



PROSESS 
FORDELING



Dette er hovedstegene i framtidig prosess for fordeling

Praksisriss og 
avtaler

Kapasitet og 
behov

Forhåndsfordeling 
av praksissteder

Studentenes 
ønsker

Fordeling av 
praksisplasser 
med algoritme



Praksisriss og avtaler registreres



Innmelding av kapasitet og behov



Forhåndsfordeling av kapasitet mellom samarbeidende UHer



Studentene legger inn informasjon og ønsker

Utvalget er filtrert ut ifra:

- Emne (praksistype)

- Historikk

- Alder

- Førerkort ja/nei

- Registrert inhabilitet



Fordeling av praksisplasser med algoritme



PROTOTYPER



Fordeling

Fordelingsnøkkel
Fordeling av 

spesielle behov

Studentprofil
Student ønske seg 

plass

Fordeling av 

enheter 

(koordinatorforum)

Formidling av 

resultat

Endringer og 

godkjenning av 

UHA

Endringer etter 

distribusjon

Avtale mellom UH 

og PS
Praksisstedsprofil

UHA forarbeid til 

fordeling

Innmelding av 

kapasitet

Oversikt over 

kapasitet

Registrering av 

praksisriss

Kobling av emne og 

praksistype i FS

Til PS, UHA og 

koordinator

Kvalitetssjekk og 

opprettelse av ny avtale

Kobling mellom PS og 

eksisterende avtale

Minimumsdetaljer for 

fordeling

Full profil for at S kan 

foreta et informert valg

Registrering av kapasitet 

fra PS, K eller UHA

PS akseptere innmeldt 

kapasitet

Oppdatert fra FS

Kvalitetssikres av student 

for bruk i 

arbeidslivsportalen

Oversikt over behov

Til PS, UHA og 

koordinator

Til student, PS, V, UHA, 

FS - aktiviteter

Velge mellom 

tilgjengelige alternativer

Finne egen plass

UH dele enheter hos 

praksissteder mellom seg

UH fordele studenter med 

spesielle behov og låse 

disse

Basert på studentenes 

ønsker, historikk, m.m

Forskjellige parameter for 

enkelte studier

UHA ser resultat og endrer 

hvis nødvendig

Låser resultat og 

godkjenner

Hvis endringer i situasjon 

hos PS eller S krever 

endringer i fordeling

Prototype 2Prototype 1



Vi startet å jobbe med utforming av to prototyper i november 2018

Studenten ønsker seg praksisplass Praksisstedet registrerer kapasitet1 2



VEIEN VIDERE



Vi fortsetter å bruke 
referansegruppen og intervjue 
de forskjellige rollene som 
skal bruke 
arbeidslivsportalen. Slik 
skaffer vi oss ny innsikt og 
forståelse som hjelper oss å 
bygge videre på 
arbeidslivsportalen, bit for bit.



Følg oss på arbeidslivsportalen.oslomet.no

https://arbeidslivsportalen.oslomet.no/


SPØRSMÅL?


